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UKLJUČITE SE!
Postanite prijatelj, sponzor ili pokrovitelj Natjecanja i podržite najbolje
mlade glazbenike prema svojem odabiru!
Prijatelj
Prijateljstvo je neprocjenjivo, stoga smo zahvalni što ste odabrali biti naš
prijatelj. Zahvaljujemo i na svakoj vašoj pomoći mladim glazbenicima u
opsegu i obliku koji sami odredite.
Sponzor
Ako želite sudjelovati u dodjeli nagrada, postanite naš sponzor i odaberite
nagrade koje želite sponzorirati, a Vaše će ime biti objavljeno uz svaku
navedenu nagradu:
nagrada najmlađem sudioniku Natjecanja — 500 eura
sudjelovanje na Majstorskom seminaru kandidata prema Vašem
odabiru — 1000 eura
nabava novog instrumenta majstora Domitrovića za odabranog
kandidata — 3000 eura.
Pokrovitelj
Ako vjerujete da je Natjecanje Vaclav Huml nakon pune 44 godine postojanja
i dalje okupljalište najboljih mladih violinista i promicatelj vrijednosti
zagrebačke violinističke škole, postanite naš pokrovitelj i zajedno s nama
djelujte i pomozite mladim violinistima da pronađu svoj put prema svjetskim
pozornicama.
Postanite pokrovitelj
Svečanog koncerta laureata
Memorijala Vaclav Huml
12. Natjecanja Vaclav Huml

1000 eura
3000 eura
5000 eura

I na kraju - što Vi dobivate
U ovim izuzetno izazovnim vremenima za glazbenu umjetnost i kulturu
općenito, a posebno za nadolazeće generacije talentiranih, mladih glazbenika,
zaslužili ste veliku ZAHVALU jer se bez vaše pomoći Natjecanje ne bi moglo
održati.
Zašto? Prije svega zato što su sva državna i gradska financiranja osjetno
smanjena, dok su istovremeno svi troškovi organizacije sve viši, dijelom
zbog šteta uzrokovanih potresom, a dijelom zbog pandemije (barem 25%),
kao i sva davanja na isplate nagrada najboljima (budući da se nagrade
mladim umjetnicima porezno obračunavaju kao izvođački ugovori na koje se
obračunava sva mirovinska, zdravstvena i porezna davanja, kao i PDV za sve
inozemne izvođače, što uvećava troškove isplata nagrada za gotovo 55%).
Upravo je zbog toga vaša pomoć neprocjenjiva!
Pobrinut ćemo se i da vam osiguramo kontakt s mladim glazbenicima
i njihovim izvedbama i nakon završetka Natjecanja pristupom platformi
GLAZBENA POZORNICA na kojoj će biti sve snimke natjecatelja
ovogodišnjeg, 12. Natjecanja, kao i 11. Natjecanja, održanog 2017. te još
niza malih iznenađenja, a sve u izvedbama najboljih mladih glazbenika.
Što više prijatelja imamo, to više snage stječemo za ostvarivanje promjena - u
Vladi, javnim službama, svakodnevnom životu, životima mladih glazbenika.
Zajedno smo jači, zajedno stvaramo razliku!
Kao našem prijatelju, rado ćemo vam slati i naš newsletter, a Vi možete dijeliti
svoje priče i oblikovati naš rad.

Javite nam se na
ured@huml-competition.hr

